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Bijwerking van de statistieken van de Centrale voor kredieten aan particulieren op 30 juni 2009 
 
Sommige gegevens uit de jaarlijkse statistische brochure van de Centrale voor kredieten aan particulieren 
van de Nationale Bank van België worden op 30 juni 2009 bijgewerkt.  
 
Aan het einde van het eerste semester van 2009 zijn er 8 067 590 kredietovereenkomsten, afgesloten 
door 4 864 266 kredietnemers, in de Centrale geregistreerd. In vergelijking met 31 december 2008 
betekent dat een stijging met 163 903 overeenkomsten (+ 2,1 %) en met 57 243 kredietnemers 
(+ 1,2 %). De toename is het grootst bij de kredietopeningen (+ 105 602 overeenkomsten; + 2,9 %) 
 
Wat de wanbetalingen betreft, doen de effecten van de economische crisis zich gevoelen en wordt een 
ommekeer van de sinds verscheidene jaren vertoonde neerwaartse tendens opgetekend. Op 30 juni 2009 
zijn er 425 620 betalingsachterstanden geregistreerd, dat is 9 730 (+ 2,3 %) meer dan zes maanden eerder. 
Die overeenkomsten vertegenwoordigen in totaal een achterstallig bedrag van 2,03 miljard EUR 
(+ 171 miljoen EUR, + 9,2 %).  
 
De kredietopeningen zijn de overeenkomsten waarbij de sterkste stijging van het aantal wanbetalingen wordt 
opgetekend (+ 5 495; + 2,9 %). Maar de procentuele stijging van het aantal wanbetalingen is het hoogst bij 
de hypothecaire kredieten (+ 5,5 %; + 1 379 overeenkomsten). Het totale aantal achterstallige hypothecaire 
kredietovereenkomsten blijft evenwel gering (26 486 achterstallige overeenkomsten op een totaal van 
2 323 414 lopende overeenkomsten) in vergelijking met de andere kredietvormen. 
 
Op 30 juni 2009 zijn er 349 330 wanbetalers (+ 5 258; + 1,5 %) opgetekend in het bestand van de Centrale. 
Onder hen hebben 55 208 personen (+ 846, + 1,6 %) ten minste één achterstallig hypothecair krediet. Ten 
slotte bedraagt het totaal aantal collectieve schuldenregelingen 73 781, dat is 3 614 (+ 5,2 %) meer dan aan 
het begin van het jaar. 
 
Een statistisch verslag waarin de gegevens van de Centrale voor kredieten aan particulieren op 
31 december 2008 gedetailleerd worden weergegeven en dat is bijgewerkt tot 30 juni 2009, is beschikbaar 
op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be). 
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